
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 27 лютого 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
27 лютого секретар міської ради Андрій Табалов провів апаратну 

нараду із заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради, 

керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Андрій Табалов зосередив увагу присутніх на питаннях: термінового 

початку наведення комунальними підприємствами порядку в місті після зими; 

посилення уваги з боку поліції до випадків крадіжок решіток зливової 

каналізації; необхідності термінового обстеження дорожнього покриття по 

вулицях міста із залученням депутатів міської ради, представників 

громадськості та засобів масової інформації; регулярного проведення 

моніторингу роботи громадського транспорту; організації належної роботи з 

обрізування дерев; посилення роботи з відлову безпритульних тварин. 

Розглянуто питання: про підсумки проведення щорічної оцінки 

виконання обов»язків і завдань посадовими особами місцевого 

самоврядування у виконавчих органах Кіровоградської міської ради за                    

2016 рік;  про стан розгляду звернень громадян, що надійшли на «гарячу 

лінію» міського голови протягом січня - лютого 2017 року. 

 

27 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін та начальник Головного управління житлово-

комунального господарства Віктор Кухаренко провели нараду з керівниками 

житлово-комунальних підприємств міста. 

 Розглянуто питання: про розчищення доріг, тротуарів, прибудинкових та 

закріплених територій від  випадкового сміття та відсіву; про відновлення 

асфальтобетонного покриття в місцях проведення земляних робіт; про 

обрізування дерев, в т.ч. в місцях розташування дорожніх знаків; про 

обстеження дорожніх знаків на території міста, відновлення відсутніх, ремонт 

пошкоджених; про підготовку Плану заходів щодо виконання робіт з 

прибирання території міста після зими та під час місячника з благоустрою 

міста та інші. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 20 по 27 лютого на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної 

школи № 2 Кіровоградської міської ради проходили міські змагання з 

гандболу серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

У змаганнях брали участь 120 учнів з 10-ти загальноосвітніх навчальних 

закладів. Переможцем змагань  стала команда учнів НВО № 17, другою - 
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команда НВО № 8, третє місце посіла команда НВО № 20.  Команди будуть 

представляти місто на обласних змаганнях з гандболу 11-12 березня 2017 року.                

 

27 лютого на базі будинку дитячої та юнацької творчості відбувся 

конкурс сучасних українських пісень (кастинг-розучування) патріотичного 

спрямування «Територія незалежності. Вільний музичний простір» для дітей 

та молоді загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців, учнів та 

слухачів центрів позашкільної освіти міста. 

Мета конкурсу - поширення знань про українських виконавців, 

українські сучасні пісні відомих українських композиторів, розвиток почуття 

патріотизму у вихованців, виховання поваги до української культури. 

За результатами конкурсу команди учасників отримали Грамоти 

управління освіти Кіровоградської міської ради. 

 

27 лютого у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Луч» - відкриті змагання з дзюдо; ДЮК «Надія» - конкурси та 

естафети «Сила та здоров’я». 

 

Питання соціально-економічного стану 
Ситуація на споживчому ринку 

 

Охорона здоров»я 

 

27 лютого відбулася робоча зустріч керівництва управління охорони 

здоров'я міської ради, керівників лікувально-профілактичних закладів 

комунальної власності міста з представниками Кіровоградського обласного 

відділення благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» з питання 

реалізації в м. Кропивницькому проекту «Зменшення стигми та дискримінації, 

пов’язаної з ВІЛ, до представників груп найвищого ризику в медичних 

закладах України (RESPEСT) за підтримки Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID)». 

За результатами зустрічі досягнута домовленість щодо втілення проекту 

та  намічені найближчі заходи по його реалізації. 

 

Освіта 

 

27 лютого на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу  

відбувся міський етап ХІХ Всеукраїнського турніру юних істориків для учнів 

9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.   

Переможці турніру стали: І місце – гімназія імені Т. Шевченка (керівник 

Бучукурі Є.Е); ІІ місце – НВО № 25 (керівник Пінчук В.Д.); ІІІ місце –                        

НВО № 32 (керівник Савченко А.С.); ЗОШ № 30 (керівник Майборода К.В.).  
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Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
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